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HOSPITAL 
SANTO ÂNGELO

HSA passa a contar com 
nova direção administrativa

Provedoria com novos diretores administrativos do Hospital Santo Ângelo

A provedora do Hospital Santo 
Ângelo, Iara Fortes, anunciou, 
na quinta-feira (15), o início 

dos trabalhos da nova direção administrati-
va da Instituição de Saúde. A equipe da GV 
Consulting é formada pelos diretores New-
ton Elias Gonçalves e Claudinei Valim dos 
Santos e contará com a gestão diária in loco 
dos administradores Gelson Luis Schneider 
e Ricardo De Marchi Nicolau. 

A GV Consulting é especializada em Diretor Newton Gonçalves

Gestão de Instituições de Saúde e já atua nos estados do Rio Grande do 
Sul, Paraná e Rio de Janeiro.

A direção do Hospital Santo Ângelo realizou reunião on-line, na 
sexta-feira (16), com a equipe do curso de Medicina da Unijuí. Na 
atividade, a provedora do HSA, Iara Fortes, os diretores administra-
tivos Claudinei Valim,  Gelson Luis Schneider e Ricardo De Mar-
chi Nicolau, o diretor técnico, Henrique da Costa, a diretora clínica, 
Mabel Konzen, e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.

A provedora Iara Fortes, juntamente com a direção, falou com 
a reitora da Unijuí, professora Cátia Nehring, e outros integrantes 
do curso de Medicina. A reunião deu  continuidade às tratativas do 
convênio de cooperação firmado em 2019 entre as duas instituições. 

O objetivo desta ação é ampliar a oferta de vagas de graduação 
em Medicina na Unijuí, possibilitando estágios de acadêmicos no 
Hospital Santo Ângelo.

Provedora, Iara Fortes, e direção durante reunião on-line com a Unijuí

A UTI Neonatal vai completar, no dia 1º de maio, 12 
anos. A equipe da unidade está organizando homenagem 
pelo anivesário. O tema foi tratado durante reunião realiza-
da na quarta-feira (14). O encontro também abordou assun-
tos gerais do setor.

A atividade, conduzida pela enfermeira coordenadora 
da unidade, Aline Rebelato, contou com a participação da 
médica responsável técnica, Silvana Baretieri, e a gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida.

UTI Neonatal vai completar 12 anos em maio

Reunião no auditório do HSA discutiu organização da homenagem

"Gostaria de agradecer todo o carinho, cuidado, dispo-
nibilidade e também atenção nos atendimentos tanto com o 
meu pai quanto minha mãe. Alguns profissionais, tivemos a 
oportunidade de agradecer. Outros não conseguimos encon-
trar devido ao turno de trabalho. Gostaria que todos ficassem 
sabendo da nossa gratidão. Sabemos o quanto estão cansados 
com esgotamento emocional pela atual situação que estão 
vivenciando. Apesar disso, em momento algum deixaram de 
prestar atendimento de forma carinhosa com zelo e paciência 
admirável.

Infelizmente, minha mãe não resistiu. Sabíamos que o qua-
dro dela foi se agravando a cada dia. Nos conforta que ela teve 
todo o atendimento e suporte necessário. Sabemos que temos 
uma hora para partir. E a dela chegou.

Durante todos os dias que fiquei com ela e depois com o 
pai internado, o acolhimento era tamanho. Nunca fomos mal 
atendido. Pelo contrário com muita sensibilidade, carinho e 
atenção foram nos explicando cada passo que seria dado. 

A fé e a esperança inabalável nos mantinha fortaleci-
dos. Então em meu nome e da minha família agradeço à 
equipe da enfermagem, em especial da Unidade A, ser-
viços gerais, porteiros e aos médicos Andreia e Osmany."

Pricila Dalla Porta

OUVIDORIA



2
Semanário - Nº 1076 - 17/04/2021

Hospital Santo Ângelo

PARA UM NOVO TEMPO

"Comemorar aniversário é celebrar a vida. 
Uma data especial, motivo de alegria e 
gratidão. Parabéns e muitas felicidades!"

Direção do HSA

FELIZ ANIVERSÁRIO!

SIRLEI TERESINHA SOARES DA SILVA 17/04 
JULIANO KOSCHEWIS 18/04 
RENATA RIBEIRO 20/04 
ANA LUCIA COLOVINI MAYER 21/04 
CARINE ADRIANE COSTA OBREGON 21/04

Provedoria do HSA com integrantes da Assembleia de Deus

HSA recebe doações da Igreja Assembleia de Deus 

O dia 12 de abril é conhecido como o Dia de Enfren-
tamento à Psicofobia - preconceito contra os pessoas 
com transtornos e deficiências mentais. A equipe da 

Unidade de Saúde Mental do HSA lembrou a data, escolhida em 
alusão ao nascimento do artista Chico Anysio, patrono da campa-
nha contra a psicofobia e do projeto “A sociedade contra o precon-
ceito".

 Na foto, a coordenadora da Unidade de Saúde Mental, enfer-
meira Cristina Taborda, a psicóloga Jéssica Garcia, as assistentes 
sociais, Maira Bagatini e Priscila Dekeper, e os técnicos de enferma-
gem, Márcio Ribeiro e Carine Maciel.

Unidade de Saúde Mental lembra
o Dia de Enfrentamento à Psicofobia

Integrantes da equipe de Saúde Mental do HSA

Grupo de Apoio busca fortalecer 
saúde emocional de colaboradores

A família da paciente Camila Padilha agradece à equi-
pe do médico Matheus Brunet, Fábio Cruz, Fábio Bohrer 
da Veiga e Juliana Carrion Berchert. Também agradece 
aos médicos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI 2) e à 
equipe de enfermagem. Camila, que ficou 21 dias interna-
da na Unidade de Terapia Intensiva, recebeu alta e finali-
zará sua recuperação na Unidade E.

Agradecimento

O Grupo de Apoio 
aos Colaboradores desen-
volveu atividade, no dia 
7 de abril, no auditório 
do HSA. A ação, organi-
zada pela psicóloga do 
Trabalho, Carine Bueno 
Fernandes, contou com a 
participação do persona-
gem, Palhaço Leleco, in-
terpretado pelo técnico de 
Segurança no Trabalho, 

Agradecimento

Marcelo Padilha. 
A psicóloga explica que o trabalho desenvolvido em 

dois turnos teve como objetivo fortalecer a saúde emocional 
dos profissionais da linha de frente de combate à Covid-19.

Um grande gesto solidário marcou a manhã deste sába-
do (17). Membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
de Santo Ângelo fizeram a doação de alimentos não-perecí-
veis ao HSA. Também teve a entrega de exemplares da Bíblia 
do Expositor do Ministério Jimmy Swaggart.

A doação foi feita pelo presidente da Assembleia de 
Deus, pastor Waldemar Doberstein, à vice-provedora, Isabel 
Cristina Mana Câmera. Na entrega, os integrantes da dire-
toria do HSA, Jairo Fernandes e Alceu Mioso, assim como  
Neli Schlotefeldt e o pastor Jean Doberstein da Assembleia 
de Deus.

Palhaço Leleco animando a atividade


